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Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 10 maj 2022 08.30-09.15 
  
Bolag: AB Sandhultsbostäder 
 
Närvarande bolaget: 
Leif Gran, (S) ordförande 
Mikael Henrysson, VD  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrat avkastningskrav för 2022, 3,5 % i direktavkastning och soliditetsmålet är 

10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Inga planer att förändra detta till 2023, 
men Kommunfullmäktige beslutar om kraven först i januari.  

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser.  
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 



VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Nuläge 2022 
- Nya medarbetare inom ekonomi och fastighetsskötsel, viktig inledning. Fastighetsskötaren 
jobbade redan tidigare med bolagets fastigheter och har kommit in i organisationen bra. 
- Nytt fastighetssystem, haft ett jättejobb att få till detta och bolaget håller på att utbilda sig.  
- Energideklarationer för samtliga fastigheter var färdigställda redan inför 2022. 
- Riktade och rätta åtgärder på våra fastigheter.  
- Få outhyrda lägenheter.  
- Arbeta på ett effektivt sätt och se var det eventuellt brister i vår organisation. 
 
Plusposter med en egen organisation är bland annat lägre avtalskostnader, lägre 
materialkostnader, färre leverantörsfakturor att hantera, bättre planering och miljövinster. Jobbar 
mycket med appar som samlar ihop aktuella åtgärder på fastigheterna. 
 
Fokus 2022-2023 
- Produktioner och säkerställa eventuell nybyggnation. 
- Organisationen och nytt förvaltningssystem gör att bolaget med tillförsikt jobbar mot sitt 
uppdrag. 
- Uppföljningar av energiåtgärder. 
- Utförande av rätt åtgärder. 
 
Ägaren frågar om bolagets resultatutveckling framåt, kostnader för den egna organisationen täcks 
av sparade kostnader för tidigare inköpta tjänster och lägre materialkostnader utan pålagda 
marginaler som tidigare gjordes. Tänker även att fastighetsskötseln blir effektivare när den ligger 
inom bolaget.   
 
Bolaget får även en fråga om beredskapen för höjt ränteläge.  
Bolaget har en hög belåningsgrad i och med gjord nyinvestering i Sjömarken. Men samtidigt har 
det ökat intäktssidan. Bolaget har numera kortare ställtid mellan uthyrningar som också bidrar till 
högre intäkter. Bolaget är medvetet om läget och att det är något man behöver ha beredskap för. 
 
Investeringsplan 
- Kyrkebo 1:94, Ekollonvägen i Sandhult. Projektet framflyttat till 2023 men troligen går stor del 
över till 2024. Planerar för sju tvåvåningshus med totalt 14 lägenheter, som ska harmonisera med 
övrig byggnation på området. Finns ingen fastställd plan än. 
- Moränvägen 1:25 del 2 inplanerad 2025. Svåra markförhållanden som fördyrar projektet. 
Fortsätter titta på olika alternativ för byggnationen.  
- Samarbete med Hedareds byalag, bolaget har inga fastigheter i området idag och därför skulle 
det vara intressant att etablera sig där. Ligger i plan 2026. 
 
Löpande underhållet: Håller på att jobba ikapp efter pandemin. Har några förfrågningsunderlag 
ute nu. Jobbar ihop med koncerninköp i detta och håller på att arbeta fram en mall ihop med 
dem som VD kan använda som underlag till upphandlingar. Några pågående underhåll är takbyte 
på en fastighet och renovering av köket på Sanderödskroken.  
 
 
 
 
 
 



4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nybyggnation Kyrkebo 1:94, Ekollonvägen i Sandhult, se punkt 3.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 17 november 2022 kl. 8.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 10 maj 2022 09.15-10.00 
 
Bolag: AB Toarpshus 
 
Närvarande bolaget: 
Sven-Erik Andersson (S), ordförande 
Mikael Henrysson, VD  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Anders Alftberg, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Oförändrat avkastningskrav för 2022, 3,5 % i direktavkastning och soliditetsmålet är 

10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Preliminärt samma krav för 2023, men 
Kommunfullmäktige beslutar om kraven först i januari. 

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller nu för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella avvikelser.  
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 



VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Nuläge 
- Nya medarbetare i egen organisation. Har kvar inköpta tjänster för städ (Fix-Clean) och mark 
(Tranemo Trädgårdstjänst) 
- Nytt fastighetssystem/appar och utbildningar. Försöker förenkla så mycket det går. 
- Energideklarationer är utförda för samtliga fastigheter. 
- Kerstinsgärde 1:85 läggs ut för anbud senast 1/8. Omvärlden påverkar förutsättningarna något 
för projektet. Finns visat intresse från byggföretag men viktigt att priset också blir rätt. 
 
Plusposter med en egen organisation: lägre avtalskostnader, lägre materialkostnader, färre 
leverantörsfakturor att hantera, bättre planering. 
 
Fokus 2022-2023 
- Nyproduktion Kerstinsgärde 
- Organisationen och nytt förvaltningssystem gör att bolaget ser positivt på 2023 och framåt för 
att klara målen. 
- Uppföljningar av energiåtgärder 
- Utförande av rätt åtgärder 
- Samtliga energideklarationer är klara 
 
Långsiktig investeringsplan 
Kerstinsgärde ligger planerat till 2023, med eventuell byggstart i januari och ett färdigställande 
feb-mars 2024. Innebär 38 lägenheter i ett trygghetsboende bredvid Dalhem. Har samarbetat med 
Borås Energi och Miljö för att hitta en ny lösning för avfallskärl som idag står på tomten. Finns 
en liten osäkerhet kring markförhållandena.  
 
Eventuellt fortsatt arbete med en investering till ligger i plan 2025.  
 
Tar hjälp av upphandlingsenheten vid upprättande av förfrågningsunderlag. Arbetar för att ta 
fram en mall för att underlätta för VD vid förfrågningar.   
 
Ägaren frågar om investeringar i laddstolpar. Bolaget har märkt av ett större intresse och fler 
frågor om detta de senaste månaderna. Ingen lätt fråga att lösa och laddstolpar är en dyr 
investering. Märker att vissa hyresgäster nyttjar vanliga eluttag eller uttag för motorvärmare för att 
ladda sin bil. Bolaget har två laddstolpar på Moränvägen men där har det inte funnits något 
intresse, så bolaget använder idag en av dem till fastighetsskötarens bil.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov. 
 
 
 
 
 
 



5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nybyggnationen vid Kerstingärde, se punkt 3. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 17 november 2022 kl. 9.15. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
 
 
 
  



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 10 maj 2022 10.15-10.55 
          
Bolag: Fristadbostäder AB 
 
Närvarande bolaget: 
Gun-Britt Persson (S), ordförande  
Andreas Tammjärv (M), vice ordförande 
Kjell-Ove Sethson, VD  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, stadsdirektör 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Avkastningskravet för 2022 är 3,5 % i direktavkastning och soliditetsmålet är 10/25 % i 

bokförd respektive justerad soliditet. Preliminärt oförändrade krav för 2023, men KF tar 
beslutet först i januari.  

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Fokusområde vid denna ägardialog är budget 2023. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2023-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och  
ekonomiska mål/krav.  
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
VD presenterade verksamheten utifrån ett bildspel. 
 
Händelser 2022 
- Inga överraskningar ekonomiskt utan det rullar på. Siffrorna för tertial 1 är inte klara än. 
- Följer underhållsplanen: balkongrenoveringar, enstaka köksrenoveringar, nya entréer, 
fasadmålning. 
- Den stora investeringen Prästhöjden, klart i maj 2023. Dras med förseningar i projektet pga. 
försenade leveranser, än så länge håller det framflyttade inflyttningsdatumet. Blir att projektet 
sträcker sig över två årsbokslut. Avtalet med totalentreprenaden är tecknat så att bolaget inte ska 
drabbas av kostnadsökningen, däremot innebär den förskjutna inflyttningen tappade intäkter.  
- Generationsskifte bland personalen. Har varit lite tunt på personalsidan de senaste månaderna. 
 
Inför 2023 
- I underhållsplanen: säkerhetsdörrar, relining avlopp, badrum Karlsberg 
- Inflyttning Prästhöjden 
- Vi följer plan 
 
Långsiktig investeringsplan 
2021-2023: Prästhöjdens trygghetsboende på 73 mnkr 
2024-2028: planerar för en byggnation i tre etapper med totalt ca 50 lägenheter i Sparsör, till en 
grovt uppskattad kostnad på 125 mnkr. Markanvisningsansökan är inskickad. Väntar med 
projektet tills man ser att all pågående nybyggnation i Fristad är uthyrd. 
 
Prästhöjden med 29 trygghetslägenheter och gemensamhetsytor.  
Bygger 30 kök, 30 badrum, 30 vardagsrum och 31 sovrum. Varit diskussioner med VÄF gällande 
att stadens krav på antalet lägenheter inte uppfylls för att VÄF ska bemanna gemensamhets-
utrymmet. VÄF ska fatta beslut i frågan inom kort. Gemensamhetsutrymmen med stor lokal med 
kök och takterrass, gym, gästrum, trapphus-lounge. Finns ett stort intresse för lägenheterna.  
 
Planerna i Sparsör ligger i ett område där staden ska bygga en förskola.  
Tänker skapa byggnation i tre etapper med lägenheter på två till fem rum, främst fyror. Olika 
typer av hus, med fokus på familjeboende med 2-4 lägenheter per hus och med en hög ekologisk 
profil. Anpassar byggnationen till att passa in i Sparsör med nuvarande bebyggelse. Finns inga 
höga flerbostadshus idag och därför kan inte heller Fribo bygga ett sådant.  
 
Till sist visas resultatet av hyresgästundersökningen från slutet av 2021. Nästan 70 % av 
hyresgästerna svarade på enkäten. Procentsiffran anger de som är nöjda eller mycket nöjda av 
samtliga inkomna svar. Serviceindex mäter: ta kunden på allvar, rent och snyggt, trygghet, hjälp 
när det behövs. Produktindex mäter: lägenheter, utemiljö, allmänna utrymmen 
Serviceindex visade 85,7 % jämfört med branschens index på 81,7 %. Index 2019 för Fribo låg på 
85,6 %. Produktindexet visade 81,4 %, jämfört med branschens på 77,5 %. År 2019 låg det för 
Fribo på 82,5 %. Undersökningen visar på små skillnader mellan 2019 och 2021 men bolaget 
strävar hela tiden efter förbättring. 
 
 
 
 



4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Inga större frågor.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 17 november kl. 10.15. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Onsdagen den 11 maj 2022 8.30-09.50 
 
Bolag: Borås Elnät AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sören Björklund, (S) ordförande 
Marie Fridén, (M) vice ordförande 
Lars Hedendahl, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén  
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för 2022 är 4 % i avkastning på totalt kapital och 

45 mnkr i årlig utdelning till ägaren. Soliditetsmålet är 20-25 %. Förts diskussioner på 
tjänstepersonsnivå gällande framtida krav och preliminärt är kraven oförändrade för 2023, 
men Kommunfullmäktige beslutar om kraven först i januari.  

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

e) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor: 
- Redogör kortfattat för hur uppdraget från Kommunfullmäktige avseende utredning av 
effekt- och kapacitetsbehov som Borås har för att klara stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el löper på. 
- Informera om läget avseende intäktsramar för kommande regleringsperiod. 
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 



 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande 
information.  
 
Väsentliga händelser 2022: 
- Intäktsprocessen väntas avgöras före sommaren. 
- 2-årigt avtal säkrat med Bostäder i Borås Stad. Parterna fortsätter samtala om framtiden.  
- Ett negativt besked till Tele2 (kan bli ett positivt bidrag till intäkterna). Teknikskifte på gång när 
Tele2 köpte upp ComHem. Elnät förhandlade med dem om att koppla på förbindelse för runt 
600 fastigheter men valde att inte teckna ett långt ramavtal som Tele2 ville. 
- Rusande leverantörspriser (påverkar mest investeringsverksamheten). Behöver göra avvägning 
mellan att avvakta och skjuta på projekt och den risk det kan innebära. 
- Elprisstödet. Har medfört mycket arbete för bolaget. Får ersättning från staten och hoppas att 
den även ska täcka de administrativa kostnaderna.  
 
Bolaget tror att resultatet kommer klara ägarens krav. Året har börjat bra med kallt väder och 
höga leveranser samt bra fart på stadsnätsaffären. Prognosen visar på ett något högre resultat än 
budget. Båda affärsområdena går enligt budget. Stadsnät följer sin plan, som är aggressiv de 
kommande åren. I elmätarbytesprojektet är i stort sett alla elmätare hos kunderna bytta, vilket 
medför ökade avskrivningskostnader. 
 
Budget 2023  
Risker 
- Stigande priser, både entreprenader och material 
- Räntekostnadsutveckling 
- Risk att tappa Tele2 som kund, då Elnät tackade nej till en stor affär med Tele2 p.g.a. ej 
acceptabelt ramavtal 
- Intäktsram för Elnät, osäkerhet kring kalkylränta  
  
Möjligheter 
- Bostäder i Borås är med oss ytterligare två år. Hotet från allmännyttan på längre sikt kvarstår. 
- Bättre kontroll på våra elnätsinvesteringar/kapitalbas. Genom nya arbetssätt och KPI:er inom 
Elnät görs bättre investeringar ur ett intäktsramsperspektiv. 
- Ökad försäljning inom kommunikationsaffären. Den uteblivna Tele2-affären medför en ökad 
möjlighet att nå dessa 600 fastigheter direkt till ett bättre pris för både kund och bolaget. 
- Möjlighet att växla upp affären med laddinfrastruktur.  
 
Investeringar  
Investeringarna framåt ligger runt 120-130 mnkr årligen. Bolaget har den största investerings- 
toppen bakom sig. 
 
Intäktsramen 
Bolaget har gjort en ny beräkning. Nuvarande beslut uppräknat till dagens datum ger 786 mnkr + 
särskilt investeringsutrymme på 112 mnkr. Överrullning från föregående period på 58 mnkr. Det 



ger en total ram under 2020-2023 på 956 mnkr. Budgeterat intäktsbehov under perioden är 858 
mnkr vilket ger ett möjligt överskott på 98 mnkr.  
 
Bolaget är oroligt för nästa regleringsperiod eftersom Energimarknadsinspektionen vill sänka 
WACC-räntan. Status för intäktsregleringen är att i överklagan fick elnätsbolagen rätt. 
Energimarknadsinspektionen överklagade domen till kammarrätten hösten 2021. Kammarrätten 
ska genomföra muntlig förhandling 20 maj och deras beslut meddelas före sommaren 2022.  
 
Kapacitetsbehov 
Uppdrag från ägaren om hur stort effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara stadens 
framtida behov av el. Bolaget har gjort en utredning av effektökning fram t.o.m. 2030. Det är 
främst olika slags laddning som driver behovet. Om man lägger alla behov på varandra uppnår 
man 60 MW i sammanlagda effekter fram till 2030. Men alla behov uppstår inte samtidigt i tid 
och därför har bolaget försökt titta på belastningskurvor för tillkommande effekt.   
 
Ägaren frågar om möjligheten att lagra el. Bolaget tittar på frågan men får inte äga eget lager 
enligt lag. Ser att effekter kommer att flytta sig inom områden och är något man följer, t.ex. 
Viared där effekt både ökar och ges då många fastigheter har solceller.  
 
Elnätet toppar idag på en maximal effekt på 130 MW. Toppen i nätet på dagen är runt mellan kl. 
7-11. Utredningen visar på en beräknad tillkommande effekthöjning på runt 20 MW fram t.o.m. 
2030 på elnäts 130 kV nivå. Elnätet kommer säkert att behöva förstärkas och byggas ut på 
lågspänningsnivå och 10 kV-nivå men på 130 kV-nivån bör utförda och planerade investeringar i 
projekt 2031 täcka det beräknade framtida effektbehovet. Bolaget poängtera att det finns 
osäkerheter i beräkningarna och skulle kunna förändras vid anslutning av en eller flera stora 
effektkrävande anläggningar. Dessutom utgör kapaciteten i Vattenfalls regionnät en osäkerhet.   
 
Projekt 2031 höjer bolagets förmåga till över 200 MW (dagens behov 130 MW). Produktion 
inom nätområdet är mindre än 10-80 MW (delvis väderberoende). Har ett stort beroende av 
överliggande nät! – måste förlita sig på någon annan. Bolaget kan göra vissa delar själv; 
flexibilitetsmarkand, effekttariffer. Mer egen produktion i Boråsområdet (vindkraft, solkraft, 
kraftvärme) skulle vara positivt. Ett medskick från bolaget till stadens aktörer, att det gärna byggs 
produktion här som kan matas in i elnätet. T.ex. tittar BEMAB på möjligheter till lagring. 
 
Bolaget håller på att slutföra rapporten och kommer därefter skicka den till ägaren. 
 
Projekt ISO 27001 
Handlar om informationssäkerhet. Bolagets mål är ett väl implementerat ledningssystem som 
inkluderar 27001. Mycket personal är involverade i projektet och ledningens engagemang är 
väldigt viktigt. Hantering av risker är infört som ett strategiskt mål i affärsplanen. Det är 
verksamheten som ska göra jobbet, vilket krävs för att få till en förändring. Blir mer systemstöd 
som hjälper till med uppföljning och driver arbetet framåt. 
 
IoT – sakernas internet.  
Det är inte en teknik utan många olika metoder att samla in information på, och alla pratar inte 
samma språk. Bolaget använder tekniken LoRaWAN: radioteknik för IoT, sensorer med upp till 
15 års batteritid, av/på-typ information, t.ex. rörelsesensorer i gatumiljö, sensorer som signalerar 
om produkter håller på att ta slut. Bolaget har 9 basstationer med ca 60 % yttäckning av 
kommunen.   



Många aktörer i staden som använder tekniken men det vore bra om alla använder samma 
plattform för att kunna använda data maximalt. Bolaget har kallat till ett möte med staden där 
frågan ska diskuteras. Hur nyttjar vi den nya tekniken bäst för boråsarnas nytta?  
 
Laddinfrastruktur 
Flera av stadens aktörer efterfrågar ett gemensamt grepp om laddinfrastruktur inom Borås. Idag 
bygget bolaget laddinfrastruktur till bl.a. Parkeringsbolaget. REN Energimarknadsdirektivet 
lägger krokben, en sådan verksamhet kommer att behöva läggas i ett separat bolag. 
Ser ägaren ett behov av att ytterligare sätta press på utveckling av laddinfrastruktur eller räcker 
den plan som finns idag? Kan Borås Stad tänka sig att bolaget skapar ett dotterbolag? 
 
Styrelsen avslutar med att berätta om sin pågående förändringsresa, som ska utveckla samspel 
samt strategi och förutsättningar för framtiden.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Se punkt 3 ovan gällande laddinfrastruktur. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Eventuellt bildande av dotterbolag, se punkt 3 ovan.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, tisdagen den 15 november 2022 kl. 8.30.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
  



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 11 maj 2022 10.15-10.55 
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande 
Birgitta Neugebauer, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för 2022 är ett resultatkrav på 7-8 mnkr 

och 3 mnkr i utdelningskrav. Bolaget har inget soliditetsmål. Kommande mandatperiod är 
förslaget ett oförändrat resultatkrav och noll i utdelningskrav. Kommunfullmäktige 
beslutar om kraven i januari. 

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

e) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor:   
- Hur ser bolagets strategi ut avseende en konkurrensmässig prissättning 
- Uppföljning av uppdraget från KF avseende parkeringsledningssystem  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Styrelsen informerade att VD kommer sluta och detta blir hennes sista ägardialog. 
 
VD presenterade verksamheten utifrån separat bildspel. 
 
2022 ser ut att bli ett fantastiskt år. Bolaget såg en ökad beläggning redan i början av året som 
sedan har fortsatt att öka, och nu är den tillbaka på nivåer som innan pandemin. I år har den sista 
prisjusteringen gjorts. En preliminär prognos visar en ökning av omsättningen med ca 2 mnkr 
och ett något högre resultat jämfört med budget. Ser att parkeringsköpsmedlen trillar in. Bolaget 
kommer troligen höja priset för elladdning efter sommaren utifrån höjt elpris. Finns ett stort 
tryck på fasta platser med laddning, de utökade platserna i Vulkanus bokades direkt och det är kö 
för en plast igen. Digitala skyltar på alla fastigheter visar antal lediga parkeringsplatser och antal 
lediga elbilsplatser. Påbyggnaden av lägenheter på Vulkanus ger en positiv påverkan då tecknat 
servitut gör att fastighetsägaren ska betala en engångskostnad till bolaget.  
 
Budget 2023 
Ser bra ut. Bolaget ser en ökad efterfrågan på fasta p-platser då många sades upp i samband med 
pandemin. Finns en del utmaningar, bland annat:  
 
- 700 parkeringsplatser på tomtmark ligger i plan för byggnation. 
- Antalet gatuparkeringar minskar som bolaget ska ersätta. 
- Ej acceptans att sätta upp digitala skyltar runt cityringen. 
- Gatumark är ej reglerad. Främjar att fler tar bilen då det finns gratis gatuparkering. 
- Laddstolpar - egen upphandling? Handlat via Borås Elnäts upphandling tidigare. Pratat med 
koncerninköp om att det borde göras en upphandling för hela staden. Bolaget är på väg att göra 
en egen upphandling för att hänga med i efterfrågan.  
- Efterfrågas: strategi för parkering, samsyn för förvaltning och bolagsgränser kring utveckling, 
uppdaterade styrande dokument kring parkering/mobilitet. 
 
Den långsiktiga investeringsplanen visar flera nya p-hus men då bolaget får många olika besked 
om detaljplaneändringar är planeringen väldigt osäker, både gällande platser och när i tiden. Det 
beslutade p-huset Makrillen har flyttats fram till 2024. Sedan visar planen ett tänkt klimatneutralt 
p-hus på Magasinsgatan 2025, ett p-hus vid Horngäddan/Norsen 2026 och ett vid 
Polishuset/Nornan 2027.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga önskade ändringar. 
 
 
 
 
 
 



 
5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  

 
Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Strategi för att uppnå konkurrensmässig prissättning 
Målet är att hamna där och bolaget har gjort flera delar för att komma dit. Infört zonindelning, 
genomfört 3-årig prisstrategi, parkeringsköp genomförs, har fått förutsättningar att bygga upp det 
egna kapitalet, uppföljningsverktyg med realtidsinformation. Flera delar kvarstår dock, bland 
annat: 
- Skapa samsyn i reglering av pris och tid kring parkering i hela staden. 
- Reglering av gatumark. 
- 50 % av parkeringskostnaden betalas av kunden. Siffran avser branschen i stort, p-hus är dyra 
investeringar som inte kan finansieras fullt ut av kunden. 
- 0 % av cykelparkering betalas av kunden. Ingen kostnad för den som nyttjar parkeringen. Lika 
dyr mark som nyttjas. 
- Mobilitetsköp-cykelköp o.s.v. för effektivt markutnyttjande. 
- Förståelse för helheten och påverkan utifrån ekonomi, kund, miljö. 
- Arbeta övergripande med mobilitet. 
- Besluta om framtagna parkeringsdokument. 
- Gemensam förståelse för parkeringens kostnad/intäkt. 
 
Nästa steg är att kunna komma fram till finansieringsgrad i framtida projekt. Bolaget arbetar med 
frågan. 
 
Makrillen 
- Projektering klar under maj 
- LOU underlag klar i juni 
- Köpeavtal saknas 
- 10 % högre kostnad för markköp 
- Ny kalkyl före upphandling går ut efter sommaren 
- Samverkan med detaljplan Pulsen 
- Överklagat Länsstyrelsens beslut kring nedtagning av träd – 6 månaders väntan 
 
Uppföljning KF uppdrag gällande parkeringsledning 
- Tekniska förvaltningen har förslag på digitala skyltar på vägar inom cityringen. 
- Tekniska förvaltningen har fått ekonomiska förutsättningar. 
- P-bolaget önskar digitala skyltar från cityringen t.ex. Kungsleden, Norrbyleden, rondeller till 
anläggningar. 
- P-bolaget har satt upp digitala skyltar på alla fastigheter som visar antal lediga platser samt antal 
lediga elladdplatser i anläggningen. 
 
Status rekrytering ny VD 
Vice ordförande informerade att presidiet har tagit hjälp av ett rekryteringsföretag i processen.  



Det var 13 sökande och nu kvarstår en kandidat. Kommer ske samråd med förhandlings-
delegationen på måndag och därefter tas beslut i styrelsen. Birgitta slutar i september och troligen 
kan den nya personen börja under augusti.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, tisdagen den 15 november 2022 kl. 10.15.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande, och riktade ett särskilt tack till Birgitta för hennes arbete, och 
avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen    



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Onsdagen den 11 maj 2022 13.30-14.50 
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande 
Ulrik Nilsson (M), vice ordförande 
Dennis Söderberg (MP), andre vice ordförande 
Magnus Kårestedt, VD  
Linda Syversen, ekonomichef  
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för 2022 är 4,5 % i avkastning på totalt kapital och 

soliditetsmålet är 15 % samt ett långsiktigt soliditetmål på 20 % 2030. Har även ett 
utdelningskrav till ägaren på 10 mnkr årligen. Pågår samtal om avkastningskrav inför 
kommande mandatperiod, med ett förslag på avkastning på totalt kapital på den 
konkurrensutsatta verksamheten på 4,5 %. Oförändrat soliditetsmål och utdelningskrav. 
Kommunfullmäktige tar beslut om kraven i januari.  

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor:   
- Kort lägesbeskrivning avseende projektet Nytt insamlingssystem 
- Kort lägesbeskrivning avseende projektet Nytt Vattenverk 
- Hur ser den prognostiserade taxeutvecklingen ut framöver? Vad är det som får stor   
effekt på taxeutvecklingen framöver 
- Uppföljning av KFs uppdrag avseende samägd solcellsanläggning, där såväl företag, 
föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar 
- Uppföljning av KFs uppdrag att utreda möjligheten att införa tillfälliga 
miniåtervinningscentraler i Borås Stad 



- Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att kunna anlägga en 
biokolsanläggning i syfte att omvandla trädgårdsavfall till biokol 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt 
i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Styrelsen informerade att bolaget ska ha strategidag imorgon där bl.a. fjärrvärmestrategin ska 
diskuteras. 
 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån ett separat bildspel.  
 
Verksamheten rullar på. Året har präglats av säkerhetsläget utifrån kriget i Ukraina. Mycket arbete 
med konsekvensscenarion. Även tittat på det fysiska skyddet mot sabotage samt på IT-sidan för att 
motverka hackerattacker. Kollar även på brister inom försörjningskedjor, t.ex. kemikalier. Har även 
investerat i mer lagerkapacitet och försöker ha fullt i alla lager. Ser över olika alternativ på inköp. 
Bolaget märker redan idag av höjda priser.  
 
Organisationen ser stabil ut. Har arbetat utifrån den arbetskartläggning som gjordes förra året. 
Finns mer tillförsikt i organisationen nu. Fortsätter arbeta med effektiviseringsprocessen med mest 
fokus på området avfall/återvinning.  
 
Ekonomiskt ligger resultatet fram till idag 32 mnkr över budget. Kör anläggningarna så hårt man 
kan för att få ut så mycket som möjligt av de höga elpriserna.  
 
Budget 2023 
Den stora frågan är hur omvärlden ser ut, och påverkan på materialpriser och tillgången.  
Ett förnyat miljötillstånd på Sobacken kommer lämnas in efter sommaren, bolaget har haft samråd 
med allmänheten och myndigheter.  
 
Gällande uppförandet av en återvinningspark tittar bolaget på olika alternativ då man vill ta ett 
helhetsgrepp. Är viktigt att inte investera i en park som kanske inte kommer vara det som önskas i 
framtiden.  
 
Investeringsplan 
Bolaget frågar om det är bra att man tidigt indikerar om en investering, även om kostnad och när i 
tiden är väldigt osäkert. Så som man indikerat kommande renovering Sjöbo vattenverk och ny 
hetvattencentral/kraftvärmeverk i slutet av den sjuåriga planen. Frågan ställs delvis utifrån att 
media intresserar sig för planen.  
Ägaren svarar att det är bra att bolaget indikerar tidigt att investeringar kommer, även om många 
parametrar är osäkra.  



 
Styrelsen frågar vad ägaren vill med bolaget. Har ägaren några ambitioner med bolaget i frågan om 
utökad elproduktion, finns önskan om alternativa källor som sol, vind och andra energislag. Ägaren 
menar att det kan innefattas av nuvarande uppdrag. Varje enskilt investeringsobjekt behöver sedan 
lyftas till ägaren om det är av sådan karaktär.  
 
Projekt nytt insamlingssystem 
Följer tidsplanen och budgeten. Inga indikationer på att det inte kommer slutföras i tid. Etapp 3 är 
snart klar. Systemet för flerfamiljshus har börjat rullas ut samtidigt. Börjar närma sig centrum, där 
många diskussioner kommer föras med fastighetsägarna om placering av kärlen. Bolaget vet ännu 
inte om förpackningar fullt ut ska bli ett kommunalt ansvar eller inte, vet bara att besked dröjer. 
 
Nytt vattenverk 
Projekteringen håller planen. Har inte hört något om den inskickade ansökan till mark- och 
miljödomstolen, som bolaget nu ligger på för att försöka få återkoppling gällande eventuella 
kompletteringar m.m. Ett 80-tal personer, interna och externa, arbetar med projektet. Letar tomt 
till själva vattenverket i samarbete med MEX. Utformningen av byggnaden diskuteras med 
stadsarkitekten. Ägaren tittar på frågan hur själva inköpet av tomt/fastighet ska hanteras.  
 
Biogasen 
Går bättre än på länge. Verksamheten har en budget på -18 mnkr, och går något bättre än den. 
Håller på med slutförhandlingar med en extern part och hoppas på avtalstecknande i närtid. 
 
Taxeutvecklingen 
VA-taxan: ambition att ligga på en jämn taxa, samlar på sig resultat för fondering inför det nya 
vattenverket. Cirka 1,5 % av höjningen 2023 är kopplat till avtalet med staden om ersättning för 
ledningar i mark. Taxan påverkas av räntehöjningar och eventuellt beroende på hanteringen av den 
stora slamlagunen på Gässlösa. Bolaget kommer göra en sårbarhetsanalys till följd av 
räntehöjningar. Ägaren framför att den analysen vill man gärna ta del av. 
 
Återvinningstaxan: jobbar med effektiviseringar och försenat besked gällande ersättning från TIS 
kommer inte slå igenom 2023. Kraftiga prishöjningar på plastpåsar och ökade bränslekostnader 
påverkar verksamheten. Har ett underskott sedan lång tid tillbaka, som ska hämtas hem under ett 
antal år och därmed kommer taxan höjas. 
 
Mobila miniåtervinningscentraler 
Ett bra koncept som körs på test. Ska föra diskussioner med företagare och bostadsrättsföreningar. 
Körs nu ut i samband med stora event. Kommer utvärdera efter ett år. Har även en central på 
Norrby, som ska utvärderas nästa år då den varit igång i tre år. 
 
Samägd solcellsanläggning 
Ta initiativ att den ska starta upp. Bolaget kommer vara klara med uppdraget i slutet av året. Tittar 
på lämplig mark ihop med MEX. Jobbar även med några elhandelsbolag, då elhandel inte finns i 
bolagets verksamhet. 
 
Biokolsanläggning 
Kört några tester med blandade resultat. Återkommer när man har fått slutresultatet. 
Förnyat miljötillstånd 
Viktigt med rådigheten över mottagna mängder. Kommer skicka in ansökan efter sommaren. 
 
Frågor lyfta av bolaget: 



- Öppna styrelsemöten, hur tänker ägaren kring detta och hur fungerar det med koppling till ABL? 
Ägaren svarar att KF har tagit ett beslut, och som framgår av det gemensamma ägardirektivet ska 
styrelsens sammanträden vara öppna för allmänheten så länge inte sekretess råder. Bolaget frågade 
om det är upp till styrelsen att avgöra om det är lämpligt med öppet möte och fick svaret att det är 
styrelsen som avgör om mötet med hänsyn till sekretessfrågor ska hållas stängt i dessa avseenden.  
 
- Staden har starka klimatambitioner med sänkning av CO2 nivåerna med 16 % per år. Ska vi göra 
vårt bästa eller finns det specifika uppdrag? 
Ägaren svarar att varje bolag ska ta fram en klimathandlingsplan som ska besättas och arbetas efter. 
KF tog beslut i december 2020 och det beslutet ska man arbeta efter. Finns inga centrala mål utan 
alla ska arbeta efter sin egen handlingsplan.  
 
- Har staden några ambitioner med bolaget i frågan om utökad elproduktion, finns önskan om 
alternativa källor som sol och vind och andra energislag? 
Frågan diskuterades tidigare, se ovan.  
 
Ägaren avslutar med en fråga om invasiva arter. Saknar prisuppgift på bolagets hemsida om man 
behöver lämna mer än fem säckar, som då ska lämnas på Sobacken. Bolaget tar med sig 
synpunkten.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inget behov lyftes. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas 
till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för att 
rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, tisdagen den 23 augusti 2022 kl. 13.30. 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: onsdagen den 11 maj 2022 15.15-15.50 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Magnus Johansson (S), ordförande 
Patrik Johansson, VD – med via Teams 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på koncernen för innevarande mandatperiod är 3,5 

% i avkastning på totalt kapital och 8 mnkr i årlig utdelning till ägaren. Soliditetsmålet för 
koncernen är 15 %. Fört diskussioner på tjänstepersonsnivå om kraven framåt. 
Preliminärt oförändrat avkastningskrav inför kommande mandatperiod men höjt 
utdelningskrav till 10 mnkr. Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari. 

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

e) Ägaren har i förväg ställt en specifik bolagsfråga:   
- Lägesrapport avseende pågående förstudier 

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 



Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
VD presenterade verksamheten och dess mål utifrån ett bildspel.  
 
Vision, affärsidé och inriktningsmål 
Styrelsen har antagit en ny vision i början på året, som lyder: ”Tillsammans skapar vi unika 
möjligheter i Borås. Lokaler för trygg utveckling.”  
Inriktningsmål: Profilering och samverkan samt Cirkulära och klimatneutrala. Ska landa ner i en 
långsiktig plan utifrån dessa mål. 
Bolaget arbetar också med digital varumärkesstrategi.  
 
Förvärv av strategiska fastigheter för att samverka i stadens utveckling i samarbete med MEX. 
 
Fastighetsutvecklingsprojekt i tidiga skeden kvartal 1 och 2 
- Borås Arena 3.0 
- Blå Stjärnan djursjukhus 
- Strömsdal bussdepå 
 
Den ekonomiska prognosen är att budget och beslutade investeringsramar kommer att hållas.  
 
Fokus 2023 
- Fortsätta arbetet med vision, övergripande mål och verksamhetsutveckling. 
- Fokus på nya fastighetsprojekt, förstudier och genomförande efter beslut. 
- Projektutveckling och förvärv av strategiska fastigheter. 
- För 2023 beräknas ägarens krav och mål uppfyllas. 
 
Investeringsplan 2023-2028 
Grovt bedömda siffror visar på runt 350 mnkr i investeringar fram till 2028, uppdelat på: 
- Reinvesteringar i befintligt fastighetsbestånd 
- Ett arbete med att ta fram en långsiktig strategisk underhållsplan pågår 
- Uppstart förstudier fastighetsutveckling inplanerad 2022-2023. Investeringsutgift för ett 
eventuellt utförande kalkyleras efter genomförd förstudie.  
 
Visar analyser på hur eventuellt kommande projekt skulle påverka bolagets finansiella ställning, 
med årliga investeringar om 80-90 mnkr under 2024-2026. Ser att soliditeten kommer att minska 
under investeringsåren och att avkastning på totalt kapital går ner till runt 3,5 % år 2026 för att 
sedan öka igen. Analysen visar att bolaget kan genomföra de projekt som man nu planerar 
förstudier på och ändå klara ägarens krav.  
 
Lägesuppdatering projekt i tidiga skeden och förstudier: 
 
- Framtida utveckling bussdepå Strömsdal 
Bolaget har tillsammans med Västtrafik arbetat intensivt med lägesanalys. Den befintliga depåns 
läge är bra, mycket god placering utifrån en lång planeringshorisont på 50 år. Möjligheter: 
behöver inte bygga om alla byggnader, kan välja nivå på ombyggnation. Utmaningar: 
ersättningslokaler under byggtiden. 



Inventering/underlag och projektplan är klart. Förhandling/avsiktsförklaring med Västtrafik 
pågår för att starta upp en förstudie.  
   
- Blå Stjärnans djursjukhus 
2021 fick bolaget förfrågan från verksamheten då deras nuvarande fastighet inte är anpassad till 
dagens krav och kapacitet. Definierat syfte och effektmål för verksamheten. 
Gjort en analys, projektplan/förstudieavtal är klart, undersökt tekniska/ekonomiska 
förutsättningar. Fört dialoger med bygglov, trafikverket, MEX, Miljöförvaltningen. Nästa steg är 
att genomföra en förstudie.  
 
- Borås Arena 3.0 
Tittat på ombyggnation av delar av Borås Arena tillsammans med Elfsborg och Borås Arena AB 
sedan slutet av 2021. IBAB är redo att starta förstudie. Arenabolaget och Elfsborg arbetar med 
att konkretisera lokalbehovet. En avsiktsförklaring för genomförande av förstudie finns framme 
för undertecknande.  
Ägaren framför att Borås Stad, och IBAB indirekt, inte ska subventionera någon restaurang i 
detta projekt. Viktigt att staden även för diskussioner direkt med inblandade parter.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 
Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inget behov lyftes. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se punkt 3 gällande kommande projekt. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, tisdagen den 15 november 2022 kl. 15.15.   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen  
    



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 12 maj 2022 08.15-08.45 
 
Bolag: Inkubatorn i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Stefan Dinér, VD  
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén 
   

1. INLEDNING 
Per-Jonas Carlsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Resultatkravet för 2022 är -2,6 mnkr. Beräknas vara oförändrat inför nästa mandatperiod 

men Kommunfullmäktige tar beslut om kraven i januari. 
c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 

samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD presenterade verksamheten utifrån bildspel.  
 



Verksamheten 2022: 
- En affärsutvecklare har tillkommit, har ett komplett team nu. 
- För närvarande 43 bolag aktiva, varav 28 i inkubatorsprocessen. 
- Antalet nya kunder ligger något efter plan, hittills 4 och målet är 18. 
- En inkubatorkund har genomfört positiv exit, målet för året är 6 stycken. 
- Implementering av ”NEST”, satsning på en hållbar textil- och modeindustri. 
- Planerar att nå budgeten 2022. 
 
VD visade en kort film om tanken med NEST, som är ett samarbetsprojekt som görs ihop med 
tre andra inkubatorer. Lanserades i början av året. 65 stycken sökte till programmet och 15 bolag 
spridda runt om i Sverige har antagits. Bolaget fick ett uppdrag från Vinnova på två år, så 
finansiering av programmet finns även nästa år. Kommer genomföra en pitchfinal i juni.   
 
INK Day genomförs i september. Årets tema: Alla trodde det var omöjligt… 
 
Hållbart näringsliv – uppdrag från Boråsregionen. Genomförs som en seminarieserie.  
 
Ink LAB – ett kostnadsfritt åttaveckorsprogram för entreprenörer som precis har startat sin resa. 
Mix av föreläsningar och individuell coachning.   
 
Visar statistik på ”temperaturen” inom entreprenörskap.  
 
Budget 2023 
De senaste åren har verksamheten budgeterat med ett underskott motsvarande -2,9 mnkr, sänkt 
till -2,6 mnkr 2022. År 2023 avslutas projektmedel motsvarande 1,5 mnkr. Samtidigt finns en risk 
att VGR kan besluta om sänkning av sitt bidrag då de vill vara i nivå med Borås Stad. Vinnovas 
andel av finansiering får inte överstiga 30 % av den totala driftfinansieringen. 
 
Bolaget har ett behov av att säkerställa finansieringen framåt och frågar hur ägaren ställer sig till 
ett utökat bidrag. Frågan diskuteras. Ägaren ber att få en sammanställning på hur fördelningen av 
medel från de olika givarna ser ut framåt. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Finns inget behov.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 

 



 
6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 10 november 2022 kl. 8.15. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 12 maj 2022 kl. 09.00-09.45 
 
Bolag: Borås Djurpark & Camping AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Eric Stjerna (L), ordförande  
Urban Svenkvist (M), vice ordförande 
Jeanette Lindström, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Resultatkravet för 2022 är -9,4 mnkr. Beräknas vara -12 mnkr 2023 enligt bolagets senaste 

budget med plan för 2023, men kravet sätts efter bolagets inlämnade budget. 
Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari.  

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

     
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där följande gicks igenom: 
 
Väsentliga händelser 2022 
Efter senaste ägardialogen har de två nya säsongerna Halloween och Djul i ljusparken genomförts 
med betyget väl godkänt. Parken kommer därmed fortsätta med de säsongerna i år.  
 
Pandemin har medfört både gott och ont för bolagets del, bland annat en personalstyrka som är 
med på förändringar, digitalisering, onlinestyrt köpbeteende med förbokningar av biljetter. Det 
möjliggör att man kan reglera och anpassa verksamheten utifrån antalet besökare. 
 
VD vill visa vad som kan förväntas av ett besök i djurparken idag genom att visa bolagets 
hemsida och de aktiviteter som presenteras där. Uppmärksammar att djurparken fyller 60 år just 
idag till helgen, med lite event och rabatter samt ett extrainsatt djursnack vid savannen. 
Parken satsar på lekfullhet och äventyr. Anordnar ett junior ranger camp i sommar som ett 
dagläger för barn som kan prova på djurskötarlivet. Inför även ett övernattningsäventyr vid 
savannen med åtta speciella tält med plats för fyra personer. I paketet ingår övernattning, 
grillbuffé, frukost och guidad tur efter parkens stängning. Kommer finnas en övernattande 
campingvärd. 
 
Budget 2022 
Bolaget försöker göra så mycket som möjligt av de resurser man har, med få investeringar. 
Omvärldsfaktorer påverkar bolaget i flera delar, och kan även komma att påverka besökarnas 
köpkraft, både positivt om de väljer att inte åka utomlands och negativt utifrån sämre ekonomi.  
Har budgeterat med intäkter om 83 mnkr och ett resultat på -9,4 mnkr, och har då räknat med 
något färre besökare än 2021 p.g.a. pandemin som var då och även något lägre biljettintäkter än 
utfallet 2021. Har fått en bra start på året, satsade lite extra på påsken med ett äggmysterium som 
var både utbildning och event samtidigt. Ser ett något ökat besöksantal jämfört med förra året 
och även lite högre biljettintäkter och ligger över budget för tertial 1. Intäkterna t.om. april är 
betydligt högre än budget för campingen, vilket grundar sig på ett gediget arbete av personalen 
samt att gruppbokningar och events har kommit igång efter pandemin. Även djurparkens intäkter 
ligger lite över budget t.o.m. april där restaurangen, och de investeringar som gjorts i den, är en 
bidragande del.  
 
Campingen har gjort en organisationsförändring som kan driva på för ökade intäkter och 
minskade kostnader. Genomför renoveringar av en del stugor. Är på väg att införa ett nytt slags 
boende i form av glasdomer där man sover under bar himmel. I branschen spås att den positiva 
trenden efter pandemin med hemester håller i sig.   
 
Bolaget kommer ha ett större fokus på att förmedla djurparkens uppdrag med djurbevarande till 
allmänheten under 2022.  
 
Inför 2023 
VD beskriver att den senaste tidens krav på anpassningar och snabba förändringar har gjort att 
bolaget numera är duktiga på att ”knyta skorna när vi går”. Det är en förmåga som man kan ha 
nytta av även 2023. Behöver hela tiden vara förberedda på förändringar och anpassningar.  
 



Bolaget och styrelsen har påbörjat ett arbete med en masterplan/förstudie om parkens framtid 
10-15 år framåt i tiden. Hur ska djurparken se ut då? Detta kommer att presenteras för ägaren 
senast vid nästa ägardialog. 
 
Idag attraherar parken många som bor i och kring Borås, vilket blir runt 55 000 besökare och av 
dessa har cirka 20 000 säsongskort. Behöver utvidga upptagningsområdet till hela Västra Sverige 
för att locka fler besökare. Det arbetet behöver göras tillsammans med platsvarumärket Borås för 
att verka för att det ska bli attraktivt att besöka Borås.   
 
Bolagets kärnverksamhet är och kommer att vara bevarandearbete för djur och natur, men 
besöket i djurparken ska innebära en upplevelse. Som exempel gör temaparker i Sverige och 
Europa satsningar på investeringar i storleksklassen 250 mnkr och uppåt ungefär vart tredje år. 
Djurparken behöver också satsa på större investeringar vart tredje år för att fortsätta locka 
besökare. De närmaste tre åren ligger drygt 100 mnkr i investeringsplanen. Få en attraktion till 
djurparken och uppfylla kraven på djurhållning.  
 
År 2023 satsas det på butikerna, spel, restaurangerna och kioskerna samt boende och faciliteter på 
campingen. Närmast kommande investering i en anläggning är pingvinanläggningen.  
 
Kommande investeringar måste återbetala sig och hantera balansen mellan besöksdrivande, 
försäljningsdrivande och investeringar för djurvälfärd. Bolagets ledning tror inte på att enbart nya 
djuranläggningar drar fler besökare. På 2020-talet har parkens besökare krav på att få en 
upplevelse, ett äventyr, spänning och glädje. 
 
Bolaget ställer frågan om hur beslutsordningen ska vara för en masterplan. Ägaren framför att 
enskilda investeringar ska lyftas till KF. Kommer fram till att det behövs en politisk beredning 
och diskussion om parkens framtid.  
Styrelsen vill ha med sig en politisk förankring för långsiktiga investeringar. Det är styrelsens 
uppdrag att bedöma nivån för investeringar och hur de ska kunna återbetala sig. Masterplanen ska 
vara en riktning. Mycket kan omkullkastas på vägen, vilket t.ex. pandemin har visat. Behöver få 
en politisk enighet kring inriktningen. Ställa kostnaden för investeringar mot kostnaden att inte 
göra någonting, djuren fortsätter att kosta även om det inte kommer besökare.   
 
Styrelsen lyfter frågan om laddstolpar på parkeringen för besökarna. Trycker på att besökarna 
förutsätter att det finns. Ses som ett värdskap för staden. Behöver tas ett helhetsgrepp för hela 
parkeringen, särskilt viktigt i och med att parken vill utöka antalet besökare. Bolaget har försökt 
driva frågan i samarbete med MEX, tekniska förvaltningen och Parkeringsbolaget, men ingen vill 
riktigt ta tag i frågan. Ägaren tar med sig frågan. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
  
Inget behov.  
  



5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se diskussion om masterplan under punkt 3. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 10 november kl. 9.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 12 maj 2022 10.00-10.30 
 
Bolag: BoråsBorås TME AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus  
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 
  
  

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav på bolaget för 2022 är -19,2 mnkr eller bättre inklusive 

en tjänst inriktad på stadens trygghetsarbete. Preliminärt krav inför 2023 är -18 mnkr, 
som förutsätter att uppdraget med stadens trygghetsarbete faktureras Borås Stad fr.o.m. 
2023. Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari. 

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet. 

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 



Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Destination Sjuhärad, bolaget lyfte vid senaste ägardialogen att den satsningen var 
underfinansierad. Funnit en lösning genom att parterna har kommit fram till att presentera hur 
man kan genomföra strategin. Ska göras en inspelning i sommar med Tareq Taylor som 
marknadsför Sjuhärad, ska sändas hösten 2022.   
 
Utnyttja den unika samverkansplattformen Borås har i detta bolag. VD informerar också att 
bolagets omvärld och samarbetspartners förändras på olika sätt just nu, och det kan påverka var 
och hur saker ska göras.  
 
Bolaget jobbar med flera delar:  
- Värva och utveckla möten och evenemang. Här ligger bl.a. Conventionbyrån med en anställd. 
- Leda och utveckla projekt och process, samordning. 
- Driva och utveckla kommunikation och marknadsföring.  
 
Bolaget är helt beroende av samverkan med andra. Kostnadsmassan drivs av aktiviteter som ska 
göras och 2023 år är under dialog med aktörer för att bli underlag till styrelsen. Borås Näringsliv 
har ny ordförande och vice ordförande och det kan påverka vad bolaget fokuserar på för 
aktiviteter framgent. 
 
Bolaget vill diskutera ambitionsnivån med ägaren. Kostnadsmassan är anpassningsbar utifrån vad 
man vill.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov.  
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren.  
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 10 november kl. 10.45.  
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 12 maj 2022 10.30-10.50 
 
Bolag: Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande 
Lars-Gunnar Comén (M), vice ordförande 
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Evelina Pirs, Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges resultatkrav för 2022 är -28,4 mnkr eller bättre. Prognosen för 

2023 är ett oförändrat krav men får invänta bolagets budget. Kommunfullmäktige tar 
beslut om kraven i januari.  

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 



Bolagets VD presenterade verksamheten och föredrog bland annat följande: 
 
Budgeten förutsätter intäkter från driftsoperatören för Borås Kongress. De hade få bokningar i 
januari-februari men det tappet återhämtades i mars. April har gått enligt plan och maj ser bra ut. 
Utifrån det beräknar bolaget att budgeten kommer hållas. Påtalar att 70 % av bolagets kostnader 
är fasta, varav 18 mnkr betalas i hyra för Borås Kongress. 
 
Inför 2023 
Avtalet med driftsoperatören går ut 20231231. Driftsoperatören vill gärna fortsätta nu när de 
kommit in och satt sina rutiner. Styrelsen ska behandla frågan hur man ska gå vidare; 
upphandling vs hyreskontrakt. Diskussionen hastar då det förs politiska diskussioner om bolagets 
framtid. Vem ska ha ansvaret för hyresavtalet? Framförs att det är viktigt att ha tempo i frågan.  
 
Diskuterar även Textile Fashion Center och den gula zonen som bolaget står för. Högskolan är 
väldigt intresserat av att bolaget fortsätter stå för centrumledningen i centret.  
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inget behov. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Hanteringen av Borås Kongress när avtalet med driftsoperatören går ut vid årsskiftet 2023. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, torsdagen den 10 november 2022 kl. 10.00   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 13 maj 2022 08.30-09.20  
Bolag: Viskaforshem AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ingvar Zachrisson (C), ordförande 
Mattias Karlsson (M), vice ordförande 
Mikael Bengtsson, VD 
Annelie Jernberg, ekonom 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Anders Alftberg, politisk sekreterare  
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, stadsdirektör/VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén  
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.  
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för 2022 är 3,5 % i direktavkastning. 

Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. Preliminärt oförändrat 
krav inför 2023, Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari. 

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller nu för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med. 

e) Ägaren har i förväg ställt några specifika bolagsfrågor: 
- Årsredovisning 2021, revisionsberättelse, årsstämma 
- Ren revisionsberättelse 2022 
- Uppföljning Friskafors och värdering 

  
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 



 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Ägaren önskar börja med de i förväg ställda frågorna gällande årsredovisning 2021 och 
årsstämma. 
 
Styrelsen har sammanställt ett skriftligt svar på samtliga frågor, som bifogas anteckningarna. 
 
Ägaren informerar att KS behandlade bolagets årsredovisning i måndags och den tas upp i KF 
den 22 juni. Först därefter kan årsstämman genomföras och förslaget är en dag sista veckan i juni, 
för att årsredovisningen ska kunna skickas in i tid till Bolagsverket. 
 
Ägaren frågar om bolaget har fått in något uttalande gällande nedskrivningsbedömningen från 
annan part än auktoriserad revisor. Styrelsen jobbar på frågan men det är inte så lätt att få till då 
ingen revisor från en annan firma vill uttala sig. Bolaget säger att de har fått muntliga 
bedömningar från PWC och BFN men de vill inte lämna något skriftligt. Bolaget står fast vid att 
K2-regelverket inte kräver någon nedskrivning. 
 
Ägaren måste gå på den auktoriserade revisorns bedömning till dess att bolaget har redovisat 
något annat. Bolagsgruppen har bett EY lämna en redogörelse för sin bedömning som ett 
förtydligande i frågan. Ägaren menar att detta har landat i en olycklig diskussion kring skillnader 
mellan K2 och K3 då årsredovisningslagen är tydlig med att en tillgång vars verkliga värde 
understiger bokfört värde ska skrivas ned, oavsett om bolaget följer K2 eller K3.  
 
På slutrevisionsmötet var bolaget, ägaren och auktoriserade revisorn överens om att en 
nedskrivning skulle göras. Men därefter valde styrelsen att besluta om en årsredovisning utan 
nedskrivning. Den ombudsinstruktion som är på väg till KF går på bolagets ställning avseende 
2021. Till 2022 har bolaget fått ett uppdrag att det ska vara en ren revisionsberättelse.    
 
Utifrån det uppdraget framför ägaren att bolaget behöver ta en nedskrivning 2022 av både 
Källsprångsvägen och Friskafors, vilket skulle medföra lägre avskrivningskostnader framåt.  
 
Kerstin framför att politiken tycker att de små bostadsbolagen och deras uppdrag är viktiga. 
Måste lägga historian bakom oss och blicka framåt.  
 
Bolaget ser ett behov av en extra ägardialog, ägaren återkommer. 
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
 
 

 



5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, fredagen den 18 november 2022 kl. 8.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   





Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stad/Borås 
Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 13 maj 2022 kl. 9.30-11.05 
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande 
Mikael Hansson, VD 
Anna Hallkvist, t.f. ekonomichef 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB (9.30-10) 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby (9.30-10), Evelina Pirs, 
Magnus Widén 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för 2022 är 3 % i direktavkastning och ett resultat 

före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 20/40 % i bokförd respektive justerad 
soliditet. Preliminärt oförändrade krav inför 2023 men samtal förs på tjänstepersonsnivå 
gällande soliditetsmålet. Kommunfullmäktige beslutar om kraven i januari.  

c) Kommunfullmäktige har antagit Policy för inköp i kommunkoncernen som gäller nu för 
samtliga i koncernen. Inför fastställandet var styrdokumentet på remiss och inkomna 
synpunkter har varit med i beredningen av ärendet.   

d) Viktigt att anteckningarna granskas av bolaget för att säkerställa att den information som 
bolaget velat förmedla finns med.  
    

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Bakgrund: Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för 
att de fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten). 
 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2022 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  



Bolaget ombeds redogöra för utmaningarna inför budget 2023 med hänsyn till bolagets 
uppdrag och ekonomiska mål/krav samt redogöra för eventuella risker för avvikelser. 
Bolaget ombeds redovisa en långsiktig investeringsplan (7 år). 
 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 
Tertial 1 visar på ett utfall t.o.m. april på 16,7 mnkr, med en prognos för helåret i nivå med 
budgeten på 25 mnkr. Prognosen visar på något högre intäkter än budget men även ökade 
kostnader. Jobbar hårt med skadeprocessen vilket gett en bättre överblick. Skador är sådant som 
dyker upp oplanerat, t.ex. vattenläcka, råttor, brand, och det har varit en tid med mycket skador. 
Bolaget har ännu inte hunnit ställa om fullt ut från akuta reparationer till mer planerat underhåll. 
En del projekt 2021 har flyttats fram och därmed ökar kostnaderna i år. Tidigare inflyttning i 
Regementsstaden än budgeterat ger också ökade kostnader. Finansnettot ökar utifrån det höjda 
ränteläget och prognosen är ca 2,5 mnkr i högre kostnader.   
 
Styrelsen framför att bolaget har två projekt som är under slutförande. Materialkostnaderna i 
byggbranschen har ökat kraftigt på senare tid så troligen blir det lite lägre tempo på 
nybyggnationen framåt. Framför också att ägaren har sagt att bolaget ska bygga trygghetsbostäder 
men stor andel av de 48 lägenheter som nu byggts i Regementsstaden är inte uthyrda än, vilket 
innebär att det kommer stå tomma lägenheter i höst. Bolaget har intensifierat marknadsföringen 
av boendet och staden har informerat VÄF.    
 
Långsiktig investeringsplan 
2022 färdigställs 246 lägenheter, varav 107 studentlägenheter, på områdena Regementsstaden och 
Glesvingen. Planen framåt visar 60 lägenheter 2023 och investeringar på runt 450-550 mnkr de 
kommande åren med flera planerade projekt.  
 
Vad är Bostäder i Borås om 5 år? 
En fråga som bolaget jobbar mycket med.  
Utfallet av en hyresgästundersökning gällande bolaget som helhet visar på 24 % i nöjda kunder, 
där branschens snitt ligger på 30 %. Bolaget är i en förändringsresa. Jobbar hårt med helheten, vill 
få anställda och intressenter att förstå vart bolaget är på väg och vad man vill. En del av arbetet 
utgörs av långsiktiga mål och vart man som bolag vill vara om ett antal år. Ett av målen är: Vi är 
stolta medarbetare med gemensam värdegrund. De tre övriga målen är kundorienterade. Bolagets 
nya vision lyder ”En bättre värd”. Bolaget behöver omorganisera och se över/utmana rutiner och 
processer för att nå dit. 
 
Ägaren frågar hur bolaget samverkar med staden i frågor om städning, belysning m.m. Det har 
inte varit så mycket samverkan historiskt men arbetet med Socialt hållbart Borås har inneburit att 
det nu börjar skapas, med bl.a. Tekniska förvaltningen. En del i Socialt hållbart är ett stort projekt 
i trygga utemiljöer med Norrby som pilot.  
 
Socialt hållbart Borås 
Bolaget har tagit en aktiv del i detta arbete och VD sitter med i styrgruppen. Bolaget är även en 
av drivkrafterna i områdesutveckling Norrby, med målet att få bort Norrby som särskilt utsatt 
område. Under april rekryterades norrbybor för att arbeta med skötsel/röjning/städning samt 
intervjuer med boende. Några insatser som gjordes: grovstädning tvättstugor, rensning av cykel- 
och barnvagnsrum till ”nollställning”, grovstädning källargångar, bortforsling av grovsopor.   
Reaktionerna var många positiva kommentarer från hyresgästerna, rekryterade personer har gjort 
ett riktigt bra arbete och fått beröm, och flera i teamet är intresserade av att fortsätta arbetet på 
Norrby. Det fortsätta arbetet består i två heltidsanställda för att fortsatt fokusera på att bibehålla 



skicket på de ”nollställda” ytorna samt tvättstugorna/barnvagnsrummen/cykelrummen. De 
genomförda intervjuerna ska analyseras och en plan utarbetas på hur de övergripande målen ska 
nås.  
 
Nyproduktionsplanen gås igenom med status på aktuella projekt. Bolaget kommer se över planen 
under hösten och räkna om kostnaderna p.g.a. ökade materialpriser. Den stora nybyggnationen 
på Regementsstaden är klar, alla vanliga lägenheter är uthyrda men det går trögare med uthyrning 
av trygghetslägenheterna. Inflyttning görs i två etapper, 50 % 1 maj och 50 % 1 juni.   
 

4. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bakgrund: Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets 
affärsplan och strategi. 
 
Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Bolaget ska göra en utvärdering av soliditeten och vilken nivå som är rimlig framåt. Kommer 
även göra benchmarking i samband med detta. Tänkt ta beslut om detta i styrelsen i september i 
god tid inför budgeten. Återkommer till ägaren med detta inför Kommunfullmäktiges beslut om 
avkastningskrav. 
 

5. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Bakgrund: Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska 
hänskjutas till kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget för 
att rådgöra med ägaren. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Bolaget lyfter vikten av marktilldelning från staden inför kommande långsiktiga projektplanering. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa ägardialog är utskickad, fredagen den 18 november 2022 kl. 9.30. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet.  
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid ägardialog mellan Borås Stadshus AB 
och kommunens bolag 
 
Tid: Tisdagen den 23 augusti 2022 8.30-09.35 
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson, (S) ordförande 
Ulrik Nilsson, (M) förste vice ordförande 
Magnus Kårestedt, VD 
Linda Syversen, ekonomichef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Per-Jonas Carlsson (KD), vice ordförande Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Susanne Bladh, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs, Magnus 
Widén   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för kommande mandatperiod var uppe på senaste 

ägardialogen. Det har förts dialoger och förslaget på avkastning på totalt kapital på den 
konkurrensutsatta verksamheten på 4,5 % kvarstår, med oförändrat soliditetsmål och 
utdelningskrav. Kommunfullmäktige tar beslut om kraven i januari. Det finns fler mål för 
bolaget att följa i antagna Riktlinjer för God ekonomisk hushållning.  

c) På förra ägardialogen var det uppe att bolagen ska lämna in en handlingsplan utifrån 
Energi- och klimatstrategin. Vill återkoppla att bolaget har kommit in med en 
handlingsplan. 

 
3. BUDGETUPPFÖLJNING 

 
Prognosen som gjordes innan sommaren låg på +10 mnkr jämfört med budget, med ett resultat 
på 71 mnkr istället för budgeterade 61 mnkr. Den kommersiella verksamheten visar +19 mnkr 
och den taxefinansierade -9 mnkr. Bolaget ska lämna in en ny prognos per 31/8 men den 
kommer inte skilja sig så mycket mot upprättad prognos. 
 
Budgetförutsättningar för 2023: kommer räkna med löneökning på 3 % och en generell 
kostnadsökning på 3 %. Räntekostnaderna beräknas på basscenario juli 2022 med en ränta på 
1,38 %.   
 



4. NYA VATTENVERKET 
 
Det har uppstått en försening med tillståndsansökan i mark-och miljödomstolen, med minst 6 
månader. Bolaget bedömer att konsekvenserna inte kommer påverka förstudiekalkylen och inte 
heller renoveringen av Sjöbo vattenverk. Studier pågår för att utröna hur länge bolaget som längst 
kan vänta med renoveringen av Sjöbo vattenverk utan att väsentligt öka risken för störning. 
Skulle förseningen med ansökan öka mer får en ny förstudiekalkyl göras. Bedömningen är att de 
avsatta 100 mnkr för projekteringen kommer att räcka, om det inte blir mer försenat. 
 
Bolaget har hittat en lokalisering av vattenverket i Dalsjöfors, i samarbete med MEX. Platsen 
fungerar lika bra som den tänkta platsen i Äspered, med självfall mot Borås så vattnet inte 
behöver pumpas. 
 
Gällande rådighet för reglering av Tolken är det troliga att bolaget förvärvar dämmet vid 
Tolkabro och att Vattenfall kommer kompenseras för intäktsbortfall för vattenkraftverket.  
 
Arbete med vattenskyddsområden inklusive skyddsföreskrifter pågår, kommer inte bli stora 
förändringar i nuvarande föreskrifter. Planerar för beslut i styrelsen i nov/dec och därefter i 
KS/KF under kvartal 1 2023.  
 
I planeringen av ledningen från sjön till vattenverket och ledningar från vattenverket in mot 
Borås har bolaget mött stort motstånd från privata markägare för att genomföra geotekniska 
undersökningar av marken. Markägarna får ersättning när bolaget går in och gräver på marken. 
Bolaget har undersökningsrätt för att kunna göra dessa undersökningar, vilket kan göras med 
tvingande medel som ett sista steg. När det är klarlagt var ledningarna ska gå kommer ledningsrätt 
sökas för aktuella områden.  
 

5. TAXOR – STRATEGIER MED ANLEDNING AV ÄNDRADE 
FÖRUTSÄTTNINGAR I OMVÄRLDEN 
 

I Nils Holgersson rapporten jämförs alla kommuners taxor och avgifter. BEMAB ligger totalt sett 
på snittet i deras skala, något över snittet för avfall, något under snittet för fjärrvärme och på 
snittet gällande VA.  
 
Bolaget vill ha en jämn och förutsägbar taxa över tiden. Styrelsen har föreslagit taxor för 2023 
och skickat vidare för beslut i KS och KF. KS beslutade om VA-taxan den 22/8 och väntas 
besluta om avfallstaxan i september. 
 
VA-taxan höjs med 4 %. Höjningen ligger i spannet på 4-6 % där man vill ligga de närmaste åren. 
Försöker undvika stora hopp i taxan även med den stora kommande investeringen i nytt 
vattenverk och planerar därför att fondera del av de kommande årens resultat. 
 
Avfallstaxan höjs med 8 % och ligger något högre än det intervall bolaget tidigare sagt. Det nya 
insamlingssystemet är inte orsak till denna höjning, utan det ligger på prognos. Höjningen beror 
på ett historiskt underskott som man räknat med skulle hämtas hem på fem år men enligt 
revisorerna måste underskottet hämtas hem på tre år, vilket kräver högre höjningar både 2023 
och 2024. Affärsområdet påverkas även av ökade drivmedelspriser, personalkostnader samt 
högre kostnader för påsar. Räknar med att nå nollresultat 2025.   
 
För fjärrvärmeavgiften finns det ett bra prissättningssystem, där prisdialog genomförs med 
kunderna. Fjärrvärmen är inte en taxa utan en kommersiell prissättning. Styrelsen har beslutat att 



höja med 2,5 % inför 2023. Bolaget får ibland frågan varför den inte höjs med mer. Det finns 
biprodukter när fjärrvärmen tillverkas, i form av lönsam elproduktion, som till viss del ska 
komma fjärrvärmekunderna till godo. 
 

6. NYA INSAMLINGSSYSTEMET 
 

Projektet håller tidsplan och budget. Klarat införandet i ytterområdena i tid och nu kvarstår 
centrum. Även påbörjat införandet för flerfamiljshus med papperspåsar för matavfall. Läget för 
verksamheten är dock ansträngt då det är svårt att få tag på lastbilschaufförer. Regeringen har 
beslutat att förpackningsinsamling ska bli ett kommunalt ansvar och att insamling ska ske 
hushållsnära fr.o.m. 2027. Bolaget framför att det var bra att staden tidigt tog det här beslutet och 
därmed undviker tidsnöd innan det blir ett lagkrav. 

 
7. AFFÄRSOMRÅDE BIOGAS 

 
Bolaget har nu hittat en stabil partner och tecknat avtal med ST1. De kommer ta över de två 
tankstationerna i Borås vid årsskiftet. De ska göra en investering på Sobacken under 2023 och 
därefter kunna utvidga utbudet av gas för tyngre trafik. Avtalet gör att affärsområdet framåt ska 
kunna vända det stora underskottet till nollresultat och kanske även visa ett litet plus om några år.  
 

8. FJÄRRVÄRMESTRATEGIN 
 
Bolaget visar den antagna fjärrvärmestrategin, som kan sammanfattas med följande: 
- anläggningar är i gott skick 
- utöka livslängden på befintliga anläggningar 
- snabb teknikutveckling.  
- utbyte så sent som möjligt 
- samverkan med kommunen är nästa steg 
 
Kort perspektiv, följande ska utredas: 
- möjlig effektökning på anläggningarna 
- värmepump kopplat till avloppsreningsverket 
- aktivt användande av flödesbegränsare för att minska kundernas effektuttag vid krissituationer, 
kommer ske i samråd med kunder 
- säsongsvärmelager 
- kondensdrift på EMC-Sobacken 
- minskat fossilt (plast) inslag i avfallsbränslet 
 
Följande ska bevakas:  
- Bio-CCS 
- batterilager 
- djupgeometri 
- vätgas 
- solenergi 
 
Strategin har även ett långt perspektiv, med ett antal frågeställningar.  
 
 
 
  
 



9. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt och som därför ska underställas fullmäktige för ställningstagande? Större investeringar? 
Andra strategiska ärenden? 

 
Inga aktuella frågor. 
 

10. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, tisdagen den 15 november kl. 13.30. 
 

Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   





 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-24 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr KS 2021-00952 1.2.2.25 

Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen 
och justering av Kommunstyrelsens reglemente 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 36, B 1050) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa 
reviderat reglemente för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade 
ägardirektiv för följande bolag; 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Borås Djurpark och Camping AB 
AB Bostäder i Borås 
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
BoråsBorås TME AB 
Akademiplatsen AB  

Reservation  

Mot beslutet reserverar sig Lennart Andreasson (V), Peter Wiberg (V), Tommy 
Josefsson (V), Inger Landström (V), Anne Rapinoja (V) och Anita Spjuth (V) 
till förmån för reservationen i Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-02-21, § 66 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Fastställa reviderat Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa 
reviderat reglemente för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade 
ägardirektiv för följande bolag; 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Borås Djurpark och Camping AB  
AB Bostäder i Borås 
Fristadbostäder AB  
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
BoråsBorås TME AB 
Akademiplatsen AB 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-24 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Anne Rapinoja (V) till förmån för sitt yrkande att 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Att fastställa reviderat 
Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag. Fastställa reviderat reglemente 
för Kommunstyrelsen och att fastställa reviderade ägardirektiv för de i ärendet 
nämnda bolagen med ändringen att följande text stryks i förekommande fall: 
”bidra till att skapa en stad med blandade bostads- och upplåtelseformer, bland 
annat genom nybyggnation av bostadsrätter i områden där denna boendeform 
är underrepresenterad”. 

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Stefan Lindborg (V) i handläggningen eller beslut i 
detta ärende. 
 
För Stefan Lindborg (V) tjänstgör Anne Rapinoja (V).      

Sammanfattning av ärendet 

Av ägardirektiven framgår att dokumenten ska fastställas på nytt eller vid behov 
revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandatperiod inletts 
efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. Dokumenten ska 
härefter antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. Vid års-
stämmorna i april månad 2021 fastställdes reviderade ägardirektiv för bolagen.  
Inför årsstämmorna 2022 har Bolagsgruppen på nytt gått igenom samtliga 
styrdokument för de kommunala bolagen och föreslår i ärendet en del 
justeringar och förändringar i ägardirektiven. 
 
Förslagen till ändringar i det Gemensamma ägardirektivet avser bland annat ett 
tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen i dess roll och 
Borås Stadshus AB. Förslagen innebär en större tydlighet när det gäller vem 
som ansvarar för vad. I övrigt avser förslagen till förändringar en uppdatering 
av Borås Stads nya vision, ”Visionen om framtidens Borås” och ett förslag om 
en komplettering av ett stycke gällande arbetet med Socialt hållbart Borås. Det 
gemensamma ägardirektivet föreslås även komplettes med ett stycke om 
bolagens ansvar för inlämning av en bolagsrapport.  

Beslutsunderlag 

1. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 

2. Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag – spårbara ändringar 

3. Ägardirektiv för följande bolag; 

4. Borås kommuns Parkerings AB  

5. Borås kommuns Parkerings AB – spårbara ändringar 

6. Borås Djurpark & Camping AB 

7. Borås Djurpark & Camping AB – spårbara ändringar 
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8. AB Bostäder i Borås 

9. AB Bostäder – Spårbara ändringar 

10. Fristadbostäder AB  

11. Fristadbostäder AB – Spårbara ändringar 

12. AB Sandhultsbostäder 

13. AB Sandhultsbostäder – Spårbara ändringar 

14. AB Toarpshus 

15. AB Toarpshus – Spårbara ändringar 

16. Viskaforshem AB 

17. Viskaforshem AB – Spårbara ändringar 

18. BoråsBorås TME AB  

19. BoråsBorås TME AB – spårbara ändringar 

20. Akademiplatsen AB  

21. Akademiplatsen AB – spårbara ändringar 

22. Kommunstyrelsens reglemente 

23. Kommunstyrelsens reglemente - spårbara ändringar 

Yrkanden 

Anne Rapinoja (V) yrkar bifall till reservationen i Kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
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